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Badania pokazują, że prawidłowe żywienie ma kolosalny wpływ na zdrowie koni oraz na długość i jakość ich życia. U koni sportowych i wyścigowych spo-
sób żywienia może decydować o zwycięstwie lub przegranej. Wymagania współczesnego sportu jeździeckiego sprawiają, że tradycyjna dieta nie pozwala 
na utrzymanie równowagi pomiędzy poborem a wydatkiem energii,  oraz nie zaspokaja zapotrzebowania na witaminy i mikroelementy. 

Nasza oferta oparta jest o nowoczesne badania naukowe oraz doświadczenia współpracujących z nami, czołowych  jeźdźców i trenerów. Nasze produkty 
stwarzają nowe możliwości dla Twoich koni, umożliwiając im osiągnięcie optymalnej formy i doskonałych wyników sportowych. 

Prezentujemy Państwu nasze nowoczesne i bezpieczne produkty:

Probooster
Zastrzyk energii dla Twojego konia. Unikalna kombina-
cja protein, witamin i  minerałów zapewnia najszybsze 
uwalnianie energii oraz natychmiastową regenerację po 
intensywnym wysiłku. Probooster jest niezbędny w okresie 
zwiększonego obciążenia i  oczekiwanego wzrostu formy, 
umożliwia osiąganie wysokich wyników bez nadmiernego 
wyczerpania organizmu. Innowacyjne zastosowanie natu-
ralnej tauryny pozwala na bardziej efektywne wykorzysta-
nie kreatyny, co jest konieczne do naprawy mikrourazów 
powstałych w mięśniach. Tauryna i dibenkozyd (biostymu-
lator masy mięśniowej) działają pobudzająco, regenerująco 
i odświeżająco na zmęczony organizm konia, równocześnie 
zwiększając jego wytrzymałość na intensywny wysiłek.

BCAA
Podawanie BCAA jest zalecane przy dużym wysiłku fi-
zycznym, jako wspomaganie żywieniowe w treningu i za-
wodach. Produkt przeznaczony jest dla koni sportowych, 
wyścigowych oraz szczególnie narażonych na przeciążenia 
i urazy mięśniowe (sportowe rajdy konne). Preparat zawie-
ra aminokwasy rozgałęzione (leucyna, izoleucyna, walina). 
Aminokwasy BCAA to aminokwasy egzogenne, które mu-
szą być dostarczone z  pożywieniem, ponieważ organizm 
konia nie jest w stanie wytworzyć ich sam. 
Regularna suplementacja BCAA Xtra przed i po ciężkim wy-
siłku pomaga zredukować efekt zakwaszenia skurczu oraz 
innych problemów z  tym związanych. Podawanie BCAA 
Xtra jest zalecane przy dużym wysiłku fizycznym i  jako 
wspomaganie treningu wyczynowego. 
Produkt skutecznie pomaga budować beztłuszczową masę 
mięśniową, zapobiega redukcji tkanki mięśniowej oraz uła-
twia regenerację po treningu.

Hoof Perfect
Jedyny w swoim rodzaju preparat działający kompleksowo, 
skonstruowany z myślą o poprawie stanu kopyt. Ornityna 
i  fosfolipidy to składniki aktywnie wspierające pracę wą-
troby, czego efekty od razu widać po doskonałej kondycji 
kopyt i sierści.
Wysoka zawartość biotyny (wyższa niż przyjmowana 
aktywna dawka 15mg dziennie i  zależna od masy konia) 
bezpośrednio warunkuje szybki przyrost rogu kopytowego 
oraz ma wpływ na poprawę jego jakości. Antyoksydan-
ty neutralizują toksyczne działanie wolnych rodników, 
zapewniając tym samym zwiększone przyswajanie nie-
zbędnych dla zdrowych kopyt aminokwasów (metionina, 
lizyna). Dodatkowa obecność naturalnego źródła siarki 
(MSM) stymuluje syntezę kolagenu, działa regenerująco 
i przeciwzapalnie.

Keep Calm
Skuteczny preparat działający kompleksowo, skonstru-
owany z  myślą o  koniach wrażliwych, nadpobudliwych 
i  podatnych na sytuacje stresowe. Wskazany w  okresach 
niedoborów magnezu i  witamin z  grupy B, dla koni star-
szych oraz cierpiących na brak apetytu. Produkt zapewnia 
prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, stabilizu-
jąc jego czynności, poprzez dostarczenie największej moż-
liwej dawki tryptofanu i magnezu. Tryptofan to niezbędny 
aminokwas egzogenny, pełniący kluczową rolę prekursora 
w metabolicznym szlaku biosyntezy serotoniny. Niedobory 
serotoniny, będącej jednym z  najważniejszych neuro-
transmiterów, objawiają się nadmiernym pobudzeniem, 
nerwowością oraz uczuciem niepokoju. Można stosować 
terapeutycznie, dla koni nerwowych lub profilaktycznie 
w celu uzupełnienia niedoborów.

Muscle Up
Produkt zaprojektowany z myślą o koniach poddawanych 
zwiększonemu wysiłkowi fizycznemu, w szczególności dla 
koni sportowych, wyścigowych i  trenowanych do sporto-
wych rajdów konnych w  celu wspomagania rozbudowy 
masy mięśniowej. Białko serwatkowe (niezwykle bogate 
w  aminokwasy rozgałęzione BCAA, stanowiące ok. 35% 
aminokwasów egzogennych budujących mięśnie) oraz 
roślinny ekstrakt z  Tribulus terrestris (o  dużej zawartości 
saponin steroidowych) przyczyniają się do wzrostu i utrzy-
mania masy mięśniowej. Dibenkozyd działa odświeżająco 
na zmęczony organizm konia, a  dodatek kreatyny wspo-
maga regenerację mikrourazów powstałych w  mięśniach 
po wysiłku.

Flex Mobil
Alternatywa dla dostawowych iniekcji z kwasu hialurono-
wego. Silnie skondensowany preparat, zawiera najwięk-
szą zalecaną dawkę kwasu hialuronowego (600mg/kg), 
glukozaminy i  chondroityny – kluczowych składników 
w procesie regeneracji stawów. Działanie tych kluczowych 
składników, jest wspomagane przez najlepsze źródło siarki 
– MSM. Dzięki temu bioskładnikowi odżywczemu, oprócz 
odbudowy chrząstki, regenerowane są równocześnie wię-
zadła, ścięgna i kości. Proteiny soi zapobiegają degeneracji 
chrząstki stawowej i pobudzają komórki do produkcji sub-
stancji międzykomórkowej. Unikatowe proporcje skład-
ników (6 g glukozaminy + 6 g chondroityny + 6 g MSM 
w porcji) zapewniają skuteczne i długofalowe działanie, co 
gwarantuje utrzymanie aparatu ruchu w  doskonałej kon-
dycji na długie lata.

Electromin
Preparat elektrolitowy zawierający niezbędne mikroele-
menty, konieczne do uzupełnienia po treningu, zawodach 
i  wyścigach. Pomaga uzupełniać straty elektrolitów spo-
wodowane intensywnym poceniem się podczas wysiłku, 
lub w  czasie osłabienia organizmu przy podwyższonej 
temperaturze lub lekkich schorzeniach. Natychmiast przy-
wraca świeżość i energię, skraca do minimum czas regene-
racji organizmu w sytuacjach stresowych jak np. transport; 
zwiększa wydolność fizyczną i wytrzymałość.

INTESTIVET Gel
Wzbogacona pasta probiotyczna dla koni zalecana szcze-
gólnie w  dieto-terapii chorób żołądkowo - jelitowych. 
Sprawdza się przy biegunkach źrebiąt i stanach kolkowych. 
Zawiera korzystne, żywe kultury drożdży, stabilizujące 
mikroflorę przewodu pokarmowego. Pasta usprawnia 
i  wspomaga fizjologiczny proces trawienie oraz poprawia 
przyswajanie składników odżywczych w  chorobach prze-
wodu pokarmowego.

EQUINE

Wkrótce w sprzedaży 3 nowe produkty:

Opakowanie: 1500 g

Opakowanie: 1500 g

Opakowanie: 1600 g Opakowanie: 15 g Opakowanie: 16 g

Opakowanie: 1500 g

Opakowanie: 1200 g

Opakowanie: 30 ml


